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Předkládaná rigorózní práce je z oblasti, která otevírá celou řadu problémů, jejichž zpracování ji řadí 
mezi práce mimořádně přínosné. Vliv sekty na dítě a jeho osobnost je v rámci šesti kapitol řešen velmi 
komplexně a zevrubně (práce obsahuje kupř. aktuální přehled celosvětově rozšířených sekt), autorka 
vychází z relevantní tuzemské i zahraniční hteráitry a poskytuje tak bohatý přehled současné literatury 
dané problematky. 
Hlavní přínos práce spatřuji ve významném obohacení teoretických základů této problematiky (pět 
svébytných kapitol), ve formulaci otázek, které autorka na základě studia předkládá a v doprovodném 
empirickém šetření, které je obsaženo v závěrečné šesté kapitole. 

První dvě kapitoly, jak již bylo uvedeno jsou kapitoly teoretické mapující teoretické základy 
náboženských sekt, obsahují rovněž náležitá pojmová vymezení, která se odráží v přehledu 

jednotlivých sekt a vytváří tak jejich ucelený a velmi systematický přehled. Ani další kapitoly nejsou 
pouhým souhrnem informací, ale obsahuji kvalifikovaná hodnocení autorky a kompetentní reflexi. 

Čtvrtá kapitola je koncipována z hlediska fimkčnosti rodiny v jednotlivých sektách a jejího vlivu na 
rl , v • h ,. rl IŠ' . h . Oh v 'rl' v v • 1.--1'" "1 1.--lte, na je1 o \)'V'0J a na Mw a1 ! rozvoJ OSOvflOS!l. V1 rozen! ultete 'l tomto smeru je -rulCOVOU mys .. enr~OU 
této kapitoly. InformačnÍtlJpřínosem práce je, že autorka si na základě důkladného studia uvědomuje 
rozdílnou" míru ohrožení" v jednotlivých sektách a předkládá jejich analýzu. Pro další činnost v této 
oblasti je tato analýza velmi užitečná. 

Pátá kapitola je věnována dynamickému procesu vývoje v prostředí náboženské sekty z hlediska 
Eriksonových stádií vývoje. Nahlížení z těchto pozic přináší nové a neobvyklé interpretace vývojových 
okolností a pokračuje v analýze ohrožení dítěte a vývojových rizik. 
Kupř. na str. 90 autorka upozorňuje na intenzitu tlaku příslušné náboženské doktríny, která brání vzniku 
důvěrného citového pouta...... Zejména s touto kapitolou velmi korespondují ukázky původní 
metodické literatury uvedené v bohaté příloze rigorózní práce. V kontextu teoretických závěrů vyniká 
význam těchto konkrétních textů. 

Závěr tvoří šestá kapitola. Devět otázek, ve kterých autorka shrnuje stěžejní myšlenky a otevřené 
problémy zasahující do mnoha oblastí vnitřního i sociálního života dítěte. Jde především o oblast 
vývojově psychologickou, o oblast sociálních aspektů života a v neposlední řadě o problémy sociálně 
právní. 
Pomocí elektronické ankety autorka shromáždila odpovědi od odborníků a zmapovala tak široké 
názorové spektrum, které lze rovněž považovat za velmi fundovaný základ dalšího řešení dané 
problematiky. 

V závěrečném hodnocení lze říci, že při zpracování teoretické i empirické části práce autorka prokázala 
vysokou způsobilost samostatného tvůrčího přístupu, teoreticko metodologického uvažování a v 
neposlední řadě velmi kultivovaného vyjádření a pečlivého zpracování empirického výzkumu. 
Rigorózní práce Anežky Misauerové je cenným přínosem pro řešení problematiky 
náboženských sekt zejméma v kontextu osobnosti dítěte a jeho psychického a sociálního vývoje. 

Vzhledem k výše uvedeným kvalitám doporučuji rigorózní práci 
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